novo site:
simples.
fácil.
seguro.

Mudamos
para simpliﬁcar
ainda mais a sua
experiência na
volta às aulas.

ftdcomvoce.com.br

Confor to e
praticidade na
hora de comprar
os livros.
Pensando em sua comodidade, a
FTD Educação criou a FTD com você
,
uma loja virtual com o catálogo completo
de livros adotados pela sua escola. Lá, você
pode adquirir os títulos do ano letivo sem
precisar sair de casa, tudo feito on-line.
Uma alternativa rápida, prática e
organizada, com todo o suporte e a
segurança que a FTD Educação oferece.

Compre a
qualquer hora,
de onde estiver.
ftdcomvoce.com.br
A FTD com você possui uma plataforma
intuitiva, com uma linguagem simples e fácil
para a navegação de onde você estiver.

É muito
fácil comprar
1

Cadastro

2

Adicionar aluno(a) e cupom

3

Nossos livros

4

Pagamento

5

Entrega

Acesse o site da ftdcomvoce.com.br
e cadastre-se.

Em Alunos e Livros cadastre o(a)
aluno(a), insira o cupom do(a) aluno(a) e
selecione o nível de ensino e ano/série.

Cada aluno(a) tem o Carrinho de
compras especíﬁco para seu ano
letivo. Adicione no carrinho os livros
que serão utilizados pelo(a) aluno(a).

No Carrinho de compras, é só clicar em
Pagar todos os pedidos. Se você tem mais
de um aluno cadastrado, é possível comprar
para todos eles de uma só vez, seguindo os
mesmos passos. Pague com cartão de crédito
ou boleto bancário com total segurança.

A entrega será na sua residência.

A compra dos livros on-line é segura e
será feita com total sigilo de informações
pessoais. Conﬁra a nossa Política de
Privacidade no site.

Cupom de aluno(a)
Com este cupom, você tem acesso à lista
de produtos e livros da FTD com você
.
Caso haja dúvidas, acesse a seção de
Perguntas Frequentes no site ou ligue
para nossa Central de Relacionamento:
3003 4224 / www.ftd.com.br
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